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บทน า 

 บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที”) มีควำมมุ่งมั่นและพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องที่

จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู่กับกำรรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ควำมตั้งใจดังกล่ำวบรรลุผลส ำเร็จตำมที่ตั้งไว้ 

กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและพัฒนำให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมจึงได้จัดท ำจรรยำบรรณส ำหรับคู่

ค้ำธุรกิจฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมำย และจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที 

ตลอดจนมำตรฐำนสำกล โดยกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้ำธุรกิจของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ยึดถือปฏิบัติตำม ซึ่งกลุ่ม

บริษัทจีเอฟพีที มั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ของทั้งคู่ค้ำธุรกิจและกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที โดยจะส่งผลให้

กิจกำรของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีและคู่ค้ำธุรกิจเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนไปด้วยกัน 

 ส ำหรับหลักกำร ที่น ำมำจัดท ำจรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจ นอกจำกก ำหนดตำมข้อบังคับของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจรรยำบรรณ

ของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีแล้ว ยังได้อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล เช่น ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights : UDHR) หลักกำรช้ีแนะว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights : UNGP) และปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำนขององค์กำรแรงงำน

ระหว่ำงประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work : ILO) และ 

มำตรฐำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม (Social Accountability International: SAI) เป็นต้น  

ขอบเขต 

 จรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจฉบับนี้ กลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีมุ่งประสงค์ให้ผูกพันระหว่ำงกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที และคู่ค้ำธุรกิจ กรณีจัดซื้อ

จัดหำของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีทุกรำย อันหมำยรวมถึงหน่วยธุรกิจอื่นๆของคู่ค้ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เช่น บริษั ทแม่ บริษัทใน

เครือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้รับเหมำช่วงของคู่ค้ำธุรกิจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรท ำกำรค้ำกับกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที 

นิยาม  

 กลุ่มบริษัทจีเอฟพีท ี หมำยถึง บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

 บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทฯโดยมีลักษณะเป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 คู่ค้ำธุรกิจ หมำยถึง ผู้ขำยสินค้ำ ผู้รับจ้ำง และ/หรือให้บริกำร รวมถึงผู้รับเหมำแรงงำนและบริกำร ทั้งทีเ่ป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ

แก่กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที 
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หลักปฏิบัติส าหรับคู่ค้าธุรกิจ 

 กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเคำรพต่อผู้อื่น เรำคำดหวังที่จะเห็นมำตรฐำนสูงสุดของกำร

ปฏิบัติงำนของผู้ที่เรำท ำธุรกิจด้วยทุกรำย กำรมำเป็นคู่ค้ำของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เป็นกำรยืนยันว่ำ ท่ำนแสดงเจตนำรมณ์ร่วมกันและยึดถือตำม

หลักกำรพื้นฐำนของเรำ เรำได้ก ำหนดให้คู่ค้ำธุรกิจทุกรำยที่ท ำธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ต้องยืนยันว่ำกำรด ำเนินงำนท้ังหมดของคู่ค้ำธุรกิจ

เป็นไปตำมหลักปฏิบัติดังต่อไปนี ้

1. สิทธิมนุษยชน             

 กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที คำดหวังว่ำคู่ค้ำธุรกิจจะด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมหลักสำกล เนื่องด้วยเป็นหลักกำรที่

ส ำคัญและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนที่บุคคลพึงจะได้รับ กำรปกป้อง รับรอง และคุ้มครอง ทั้งนี้คู่ค้ำของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ต้องยึดถือเป็นแนวทำง

ปฏิบัติร่วมกัน 

 1.1 การไม่เลือกปฏิบัติ 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน และควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ำงเพรำะ ควำมแตกต่ำงทำง

กำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ หรือเรื่องอื่นใด 

 1.2 การคุ้มครองแรงงาน 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องไม่จ้ำงแรงงำนเด็กท่ีอำยุไม่ถึงเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด (แรงงำนเด็ก หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี หรือตำมกฎหมำยที่

บังคับใช้ในประเทศนั้นๆ) ในกรณีที่คูค่้ำธุรกิจจ้ำงแรงงำนเด็กท่ีมีอำยุมำกกว่ำเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ต้องจัดให้แรงงำนได้รับควำมคุ้มครองตำมที่

กฎหมำยก ำหนดทุกประกำร รวมทั้ง กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม หำกมีกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว คู่ค้ำต้อง

ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงครบถ้วน 

 1.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องไม่ใช้แรงงำนในลักษณะที่เป็นแรงงำนทำส ซึ่งรวมถึงกำรลงโทษทำงกำย กำรขู่เข็ญ กำรกักขัง กำรคุกคำมข่มขู่ กำรล่วงล ะเมิด 

กำรค้ำมนุษย์ กำรเอำรัดเอำเปรียบแรงงำนหรือกำรใช้ควำมรุนแรงไมว่่ำจะอยู่ในรูปแบบตำ่งๆในสถำนประกอบกำร ไม่มีกำรยึดหนังสือเดินทำงหรอื

ใบอนุญำตท ำงำนของลูกจ้ำง และไม่เรียกรับหลักประกันกำรท ำงำน 

 1.4 ค่าจ้างและผลประโยชน์ 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องด ำเนินกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนในวันหยุด และผลประโยชน์ท่ีลูกจ้ำงพึงได้รับอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมและไมต่่ ำ

กว่ำอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด จ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดลูกจ้ำงต้องได้รับตรงตำมก ำหนดเวลำ 

 1.5 ระยะเวลาการท างานและวันหยุด 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยช่ัวโมงกำรท ำงำนปกติและกำรท ำงำนล่วงเวลำหรือท ำงำนในวันหยุดต้องเป็นควำมสมัครใจของลูกจ้ำง 

อีกทัง้คู่ค้ำธุรกิจจะต้องจัดให้ลูกจ้ำงมีวันหยุดอย่ำงน้อยหนึ่งวันในทุกช่วงกำรท ำงำนเจ็ดวัน 
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1.6 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องยอมรับและเคำรพสิทธิเสรภีำพของลูกจ้ำงในกำรสมำคมและร่วมเจรจำต่อรอง ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

1.7 ระบบรับเร่ืองร้องเรียน 
คู่ค้ำธุรกิจจะต้องมีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ต้องระบุช่ือผู้ร้องเรียนหรือผู้รำยงำน และมีกำรตอบสนองกำรร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมโดยรักษำ

ข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นควำมลับ 

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 คู่ค้ำธุรกิจต้องให้ควำมส ำคัญและต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และแนวปฏิบัติในด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และต้องร่วมกันสอดส่องดูแล กรณีที่พบเห็นควำมไม่ปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องอย่ำงเหมำะสมต่อไป 

2.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องจัดให้มีกำรด ำเนินกำร ด้ำนควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดเตรียมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ถูก

สุขอนำมัย และปลอดภัย เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บที่อำจเกิดจำกกำรท ำงำน อันเป็นผลมำจำกกำรปฏิบัติงำนของคู่ค้ำธุรกิจ 

ตลอดจนมีแนวทำงในกำรควบคุมสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพื่อลดควำมสูญเสีย 

2.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ให้กับลูกจ้ำงท่ีสอดคล้องตำมควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ พร้อมใช้งำน และควบคุมให้เกิด

กำรใช้งำน 

2.3 การรักษาสิ่งแวดล้อม 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎหมำยสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมถึงให้ควำมใส่ใจในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้

ทรัพยำกรทำงธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงเฝ้ำระวัง ควบคุมมลพิษที่เกิดจำก

กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก 

3. จริยธรรมทางธุรกิจ 

กำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืนนั้น ย่อมต้องอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมอันดี กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที จึงสนับสนุนให้คู่ค้ำธุรกิจ ซึ่ง

เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส ำคัญ ยึดถือแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เพื่อร่วมสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน 
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3.1 ความซ่ือสัตย์สุจริตทางธุรกิจ 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีควำมโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด ไม่ท ำกำรใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอร์รัปช่ัน ติดสินบนด้วยกำรเสนอหรือสัญญำจะให้เงิน  ทรัพย์สิน 

สิ่งของ ผลประโยชน์ หรือกำรกระท ำใดๆ ที่จูงใจหรืออำจน ำมำซึ่งควำมได้เปรียบท้ังต่อตนเองและพวกพ้อง อันเป็นผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรได้รับ 

3.2 ความมีคุณธรรม 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องต้องด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ำยด้วยควำมมีคุณธรรม 

3.3 การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องเปิดเผยข้อมูลของตนอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมข้อตกลงระหว่ำงกัน และต้องไม่เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูล

ใดๆ ของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยไม่ได้รับควำมยินยอม แม้ว่ำจะสิ้นสุดควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีแล้วก็ตำม เว้น

แต่เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยก ำหนดเท่ำน้ัน 

 3.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องเคำรพสิทธิในทรพัย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีกำรละเมดิสิทธิดังกล่ำว 

 3.5 ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ได้มำตรฐำนด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรและข้อก ำหนดของกลุ่ม

บริษัทจีเอฟพีที 

 3.6 การจัดซ้ือจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ 

คู่ค้ำธุรกิจจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับกำรคัดเลือกผู้จัดหำสินค้ำหรือบริกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรจัดซื้อจัดหำอย่ำงรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คู่ค้ำธุรกิจจะต้องไม่จัดหำวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจำกองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย กำรล ะเมิด

สิทธิมนุษยชน และกำรละเมิดสิทธิของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงกำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบที่มำจำกกระบวนกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำเข้ำมำในกระบวนกำรผลิต 

 3.7 การตรวจสอบย้อนกลับ 

คู่ค้ำธุรกิจต้องแสดงหลักฐำนยืนยนัแหล่งก ำเนิดผลติภณัฑ์หรือบริกำร และกำรรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนคุณภำพของกระบวนกำรผลติให้กลุ่ม

บริษัทจีเอฟพีที หำกไดร้ับกำรร้องขอ 

 3.8 การตรวจสอบและการประเมิน 

กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที มีสิทธิที่จะท ำกำรประเมินคู่ค้ำธุรกิจอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง กำรตรวจสอบคู่ค้ำธุรกิจอำจรวมไปถึงกำรสัมภำษณ์พนักงำน กำร

ตรวจสอบเอกสำร ข้อมูลบันทึกต่ำงๆของคู่ค้ำธุรกิจ และถ้ำหำกมีกำรตรวจสอบพบกำรไม่ท ำตำมข้อก ำหนด คู่ค้ำธุรกิจจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข

ข้อบกพร่องต่ำงๆในทันที เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรพื้นฐำนของหลักปฏิบัตนิี้ 
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การบังคับใช้จรรยาบรรณส าหรับคู่ค้าธุรกิจ 

จรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจข้ำงต้นนี้ เป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจำกเอกสำรสัญญำและข้อตกลงอื่นๆที่คู่ค้ำธุรกิจมีอยู่กับกลุ่มบริษัท 

จีเอฟพีที กรณีที่ข้อควำมใดในจรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจขัดแย้งกับข้อควำมในเอกสำรสัญญำหรือข้อตกลงเหล่ำนั้น ให้ตีควำมตำมข้อควำมใน

เอกสำรสัญญำหรือข้อตกลงเหล่ำนั้น 

จรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจฉบับนี ้ได้รับกำรสนับสนุนและให้ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ตำมที่ปรำกฎลำยมือช่ือ

ด้ำนล่ำงนี้  

ประกำศ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

(นำยแพทย์อนันต์  ศิริมงคลเกษม) 

    ประธำนกรรมกำรบริหำร 



GFPT GROUP   6/6 
312 Rama 2 Road, Bangmod, Jomthong    Tel. +66 (0) 2473-8000           Version 1.0 
Bangkok 10150,Thailand.        Fax. +66 (0) 2473-8392             2021 
www.gfpt.co.th 

จรรยาบรรณส าหรับคู่ค้าธุรกิจ 

ส าหรับคู่ค้าธุรกิจ 

รับทราบและลงนาม 

ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำได้รับทรำบ และเข้ำใจถึงจรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจข้ำงต้นของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีเป็นอย่ำงดีแล้ว และยินดีจะ

ปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวในทุกประเด็น ตำมที่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทข้ำพเจ้ำมีควำมเกี่ยวข้อง และจะด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องตำมที่

กลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีร้องขอ หำกเกิดกำรกระท ำที่ขัดต่อจรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง

จรรยำบรรณส ำหรับคู่ค้ำธุรกิจได้ตลอดเวลำ และจะจัดท ำส ำเนำที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้กับคู่ค้ำธุรกิจทุกรำยเพื่อเซ็นรับทรำบ 

ช่ือคู่ค้ำธุรกิจ .................................................................................... 

ที่อยู่   ..................................................................................... 

ช่ือ – นำมสกุล ผูล้งนำม  ................................................................ 

ต ำแหน่ง  ...................................................................................... 

ลำยเซ็น   ...................................................................................... 

วันท่ี     ...................................................................................... 

หมายเหตุ : 
แบบฟอร์มนี้ต้องลงนำมโดยตัวแทนผู้มีอ ำนำจของคู่ค้ำธุรกจิ และกรณุำส่งกลับมำยัง 
หน่วยงำนจัดซื้อของกลุ่มบริษัทจีเอฟพทีี ทีท่่ำนด ำเนินธุรกรรมอยูด่ว้ย

2 

ตรำประทับบริษัท (ถ้ำมี) 


